ASSOCIACIONS FEDERADES
DE FAMÍLIES D’ALUMNES
DE CATALUNYA

T’expliquem
qui som i
què fem!

L’
representem a les AMPA/AFA
de totes les etapes del sistema educatiu públic de Catalunya.
Defensem el dret a una
educació pública, de qualitat, catalana,
laica, equitativa, inclusiva, gratuïta,
democràtica, coeducativa, feminista i
ambientalment sostenible.
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Tenim una
doble
funció:
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ar
la seva tasca com a ag
ents
indispensables de
la comunitat
educativa.

Sobre quins eixos d’incidència política treballem?
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A més d’ajudar-nos amb la tasca d’incidència política, gaudiu gratuïtament de:

Acompanyament en la vostra tasca com a membres de la comunitat educativa.
Assessorament en qualsevol qüestió que afecti al dret a l’educació de l’alumnat.
Representació front els poders públics i pressió per millorar el sistema educatiu.
Informació rellevant sobre educació.
Denúncia de les mancances del sistema educatiu
Altaveu de les reivindicacions de base.
Estudis per identificar problemàtiques i proposta d’alternatives.
F ormació: participació, educació inclusiva, segregació escolar, innovació
educativa, educació feminista. Informa-te’n a www.affac.cat/formacio

Oblida’t de maldecaps, nosaltres ens encarreguem de tot!
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gaudeixes gratuïtament dels següents serveis:

Assessorament amb el nostre equip territorial:
Entra a www.affac.cat/on-som , busca la teva comarca o ciutat i posa’t en contacte amb la teva tècnica de referència!
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Formació en gestió:
Cursos presencials i online per a les AMPA/AFA.
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Informa’t a www.affac.cat/formacio
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 ssegurances ètiques:
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 Tramitació amb el Departament de Justícia:

C obertura d’assegurança de Responsabilitat Civil per activitats de l’AFA, 365 dies a l’any, 24h al dia!

Inscripció del canvi de membres de la teva Junta Directiva.

A ssegurança per Responsabilitat dels membres de la Junta
Directiva.

Sol·licita-ho a www.affac.cat/suport-ampa- afa/registre

Registre d’Estatuts de l’AFA i les seves modificacions.

– Arç Coop trobaràs pòlisAl portal d’Assegurances
ses de casals i colònies, extraescolars...

SUPORT AMPA/AFA

Per ser sòcia de l’

Entra a www.affac.cat/suport-ampa-afa/assegurances

A més, gaudeix de:
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S
 ervei de Protecció de Dades:
Treballem amb Lant Advocats per garantir que la teva AMPA/
AFA compleix amb la normativa de protecció de dades.
En cas que sorgeixin problemes amb la gestió de les dades
una assegurança cobreix les despeses de representació i
possibles sancions.
Dona’t d’alta a la nostra plataforma a través de
www.affac.cat/suport-ampa-afa/proteccio-de-dades
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S
 ervei de Gestió fiscal i comptable:
col·labora amb Cim Tax per gestionar la compL’
tabilitat de la teva AMPA/AFA i tramitar els impostos
corresponents.
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Informa’t a www.affac.cat/suport-ampa-afa/fiscalitat

Encara tens dubtes?
Contacta’ns!
ASSOCIACIONS FEDERADES
DE FAMÍLIES D’ALUMNES
DE CATALUNYA

93 435 76 86

@ affac@affac.cat

/affac.cat

@affac_cat

www.affac.cat

/affac

affac.cat

Treballem amb:
Assegurançes

Fiscalitat

Protecció de dades

